Orde van dienst - Zondag 10 oktober 2021
Voorganger: ds. De Bree
Organist: Geert Voortman
Aanvang: 17.00 uur
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Gemeente gaat hierna staan)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: Psalm 118: 7 en 10
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven ’s Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Gebed om de opening van het woord
Schriftlezing: Genesis 28: 10-22
Jakobs droom in Betel
[10] Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. [11] Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar
hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde
die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. [12] Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder
die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en
afdalen. [13] Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham
en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. [14] Je
zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en
het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als
jij en je nakomelingen. [15] Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal
je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’
[16] Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’
[17] Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis
van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ [18] De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij
als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. [19] Hij gaf die plaats de
naam Betel; vroeger heette het daar Luz. [20] Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en
mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, [21] en als ik veilig
terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. [22] Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een
huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’
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Lied: Gezang 323:1 ‘God is tegenwoordig’
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.
Preek
Lied: Gezang 437: 1, 2 en 3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Geloofsbelijdenis (staande)
Dankgebed en voorbeden
Collecte & muzikaal intermezzo
Slotzang: Psalm 27: 4 en 7 (staande)
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Zegen (staande)
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